KLAUSIMYNAS DĖL ORGANIZACIJOS ATITIKTIES ŪKIO SUBJEKTO SĄVOKAI PAGAL
SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 107 STRAIPSNIO 1 DALIES
KRITERIJUS

(Kiekviena organizacija pildo atskirą klausimyną)
____________________
(Data)
Organizacijos pavadinimas
Organizacijos kodas Juridinių asmenų registre

1.

Organizacijos vykdomos veiklos. Nurodykite konkrečias veiklos rūšis ir tikslius Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus kodus vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 įsakymu „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

1.
2.
3.
...
2.

Ar organizacija vykdo veiklą, susijusią su prekių (paslaugų) pirkimu
(pardavimu)? Jei taip, žemiau nurodykite šias veiklas (pagal 1
klausimą). Kriterijus nėra tenkinamas, jeigu prekės (paslaugos) perkamos

Taip

Ne

Taip

Ne

siekiant tenkinti organizacijos kasdienius poreikius, pvz., popieriaus naudojamo
kopijuoti / spausdinti pirkimas ir pan.

1.
2.
3.
...
3.

Ar organizacija yra pelno siekiantis subjektas? Atsakymą pateikite
vadovaujantis organizacijos steigimo dokumentais.

1

4.

Ar organizacijos vykdoma veikla gali būti laikoma valdžios
įgaliojimų vykdymu? Žemiau pagrįskite savo pasirinkimą.

Taip

Ne

Taip

Ne

Veikla valdžios įgaliojimų vykdymu laikoma tada, kai ją sudaro užduočių,
priklausančių pagrindinėms valstybės funkcijoms, įgyvendinimas arba kai ji su
tomis funkcijomis susijusi savo pobūdžiu, tikslu ir jai taikytinomis taisyklėmis.
Prie valdžios įgaliojimų vykdymo priskiriamos tokios veiklos (sąrašas nėra
baigtinis):
a) kariuomenė arba policija;
b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;
c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;
d) kovos su tarša priežiūra;
e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;
f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės
aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius
duomenis.
Detalesnė informacija dėl veiklų priskyrimo valdžios įgaliojimų vykdymui
pateikta Komisijos pranešime dėl sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107
straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (http://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN ).

5.

Ar gautas finansavimas turės poveikį organizacijos vykdomai ūkinei
veiklai? Žemiau pagrįskite savo atsakymą. Poveikis organizacijos
vykdomai ūkinei veiklai yra suprantamas kaip gauta nauda, kuri gali būti tiek
tiesioginė, tiek netiesioginė. Pvz. netiesioginė nauda gali būti tai, kad per
viešinimo priemones sužinos platesnis potencialių klientų ratas, padidės
prestižas, padidės prekinio ženklo vertė ir pan.
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6.

Ar yra kitų aplinkybių dėl kurių organizacija būtų laikoma ūkio
subjektu1, vykdančiu ūkinę veiklą2? Jei taip, jas nurodykite. Žemiau
pagrįskite savo pasirinkimą.

Taip

Ne

Pasirašydamas šį klausimyną, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

_____________________________________
(Organizacijos vadovo pareigos, vardas, pavardė3)

____________________
(parašas)

Atsakius į 2 ir/ar 3 ir/ar 5 ir/ar 6 klausimus teigiamai, organizacija galimai laikoma ūkio subjektu ir kartu
su šiuo klausimynu privalo pateikti užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Reglamentą (ES) Nr.
1407/2013, paskelbtą interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant
„Finansavimo skyrimas“ ir „Paraiškų priedų formos“.
Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos, ar kiti
juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar
ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo
administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.
2
Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar
pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.
1

Dokumentas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Jeigu jį pasirašo ne organizacijos vadovas, turi
būti pateiktas įgaliojimas.
3

3

